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التلوث ظاهرة تهدد حياة اإلنسان على وجه األرض اكتب فقرة التقل عن عشرة أسطر تبين فيها مخاطر التلوث مشيرا إلى 
 أسلوب إغراء –أسلوب توكيد  –مصطلحات علمية  ثالث: طريقة محاربته والقضاءعليه موظفا

 

إن ّ التلوث البيئي أحد أكثر المشاكل خطورة على البشرية ، وعلى المخلوقات األخرى التي تدّب على كوكبنافبمقدور هواء  
واء من  سيئ التلوث أن يسبب األذى للمحاصيل وأن يحمل في طياته األمراض التي تهدد الحياة .لقد قللت بعض ملوثات اله

قدرة الغالف الجوّي على امتصاص إشعاعات الشمس فوق البنفسجية ، والتي تسبب األذى .ويعتقد العديد من العلماء أّن  
هذه اإلشعاعات وغيرها من ملوثات الهواء ، قد أخذت تحدث تغييرا في مناخات العالم . وتهدد ملوثات الماءوالتربة قدرة  

ي إلطعام سكان العالم ، كما تهدد الملوثات البحرية الكثير من الكائنات البحرية . لذا المزارعين على إنتاج الغذاءالضرور
وجب على العالم أن يسارع في القضاء على هذا الخطر الزاحف بالحد من التجارب النووية والحرص على النظافة  

 واالهتمام بالغابات لخلق توازن بيئي .فالتعاون التعاون ألّن حياتنا في خطر

 

 

لعمل أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع في فقرة التتعدى عشرة أسطربين ماهية العمل وأهميته في حياة الفرد ل
 جملة موصولة  -طباقا:  والمجتمع موظفا

 

العمل هو بذل الجهد سواءكان عضليا أو فكريا وهوالغاية التي خلق من أجلها اإلنسان والوسيلة الكبرى التي يحقق بها  
نصر ذي قيمة في المجتمع وهو رأس المال الذي الينفذ والذي يستطيع به أن يحقق التطور واالزدهار . فقد خلق  وجوده كع 

هللا اإلنسان لعمارةاألرض وهذا اليتحقق إال ّ بالعمل الذي حثّنا هللا على القيام به فقال :" وقل اعملوا فسير هللا عملكم  
ما نجنيه من فوائد من جّرائه فيه نحقق ذاتنا كأناس لهم مساهمة ووظيفة في  ورسوله والمؤمنون " ولم يأمرنا به إال ّ ل

الحياة، فإذا كان كل ّ فرد في المجتمع عامال فإنّه يقضي على آفة العجزوالخمول ، كما يساهم العمل في التخفيف من  
مجتمع إذا كان أفراده عاملين  األمراض النّفسية لهذا تسعى مستشفيات األمراض العلية إلى معالجة مرضاها بالعمل وال

 تنعدم فيه اآلفات االجتماعية ، ويعيش في أمن وسالم ويخرج مندائرة التّخلف ماضيا نحوالتقدمواالزدهار

 

 

جملة صلة   - : اكتب نصا في هذه الفكرة مستعينا بما فهمته من الحديث الشريف موظفا-اإلسالم دين تعاون وتآزر وأخوة"
  مقابلة  -الموصول 

 

التعاون ضرورة من ضرورات الحياة ، فال يستطيع اإلنسان أن يعيش بمفرده ، وال أن يوفر كل حاجاته بنفسه ، خاصة  
في هذا العصر المتميز بالحياة المعقدة ،ومطالب اإلنسان المتعددة .لذا فإن األنسان بحاجة ماسة إلى التعاون الذي فطره هللا  

فهو ضعيف قليل بنفسه ، قوي كثير بأخيه اإلنسان . وما قيل عن اإلنسان  عليه لضمان استمرار حياته وازدهاره ،
بخصوص التعاون والتآخي فهو باألمة ألزم وأوكد ، ألّن بناء األمة ال يقوم على جهود متفرقة بقدرما يقوم على تعاون  

:"وتعاونوا على البر والتقوى أفرادها كل في مجال تخصصه وقدراته ومواهبه ، وألهمية التعاون أمر هللا تعالى به فقال  
األمة يحتاج إلى تعاون جميع أفرادها رجاال ونساء.الجدال في أّن التعاون ضمان   وال تعاونوا على اإلثم والعدوان". بناء 

حضارة ، من أجل ذلك حث عليهما   لبناء األمة ، ألّن التعاون والتآخي ركنان أساسيان في بنائها ولوالهما لما قامت أية
 الحنيف لما لهما من فضل على ازدهار األمة وتقّدمها ديننا 

 . 

في ضوء هذا   –قال أحمد شوقي:وإنّما األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا * اكتب  الوضعية اإلدماجية 
 نصا تتحدث فيه عن أهمية األخالق وأثرها في حياة األمة، موظفا : أسلوب إغراء ، تشبيه  –القول 

 

األخالق فإنّها أساس بناء األمة وبقائها حية قوية ، فإذا كان العلم وتطبيقات العلم )التكنولوجيا ( يمثالن الجانب   األخالق
المادي ، فإّن األخالق تمثل الجانب الروحي ، ذلك أنها روح األمة الذي يمدها بالطاقةويحفظ لها وجودها وكيانها  

يؤكد أهمية األخالق بقوله: " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق " فاألخالق   – صلى هللا عليه وسلم  –.ورسولنا الكريم محمد 
هي التي تعمل على تزكية النفسوتربيتها على الفضائل ، وتحث على طلب العلم وإتقان العمل والصد في المعاملة والتحلي 

في حياة األمة ، فقد سادوا العالم بفضل  باإلرادةوالصبرواإليثار ةالرحمةولنا في السلف الصالح خير دليل على أثر األخالق
أخالقهم ففتحوا بذلك قلوب الناس قبل أن يفتحوا البلدان ،ورحم هللا أمير الشعراء شوقي الذي مّجد األخالق ، وبيّن أهميتها  



  : في حياة األمم حتى صار قوله في األخالق مثال سائرا ألّن أمة بال أخالق كالجسد بال روح
 . األخالق ما بقيت فإنهم ذهبت أخالقهم ذهبواوإنّما األمم  "
 

 

 اكتب نصا حجاجيا تبيّن فيه مصير األمة التي تتحصن بالعلم ، وتتزود بالمعرفة موظفا : صيغة تعجب 

 

ال بد من توافر مجموعة عوامل وأسباب ، يأتي في مقدمتها العلم والمعرفة ، لذلك تسعى كل   إلقامة أمة قوية مزدهرة ،
األمم الطموحة إلى أن تتحصن بالعلم وتتزود بالمعرفة ، فنراها تتنافس في بناء المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد  

يمية تتماشى ومتطلبات المجتمع ومقتضيات العصر ، وجامعات ، كما تهتم بتكوين المعلمين واألساتذة ، وإعداد برامج تعل
وتوفُر كّل األسباب والظروف المادية المالئمة التيتجعل العلم والمعرفة منتشرين بين أفراد األمة. وإن ّ أمة تحّصنت بالعلم 

والمجتمع لمواجهة  وتزودت بالمعرفة لهي أمةموفورة الكرامة مهيبةالجانب .فالعلم والمعرفة هما أحسن سالح في يد الفرد 
 . أي خطر مهما كان نوعه . فما أحوجنا إلى التزود بالعلم في عصر ال مكانة فيه للجهالء وال مكان للضعفاء

 

نصا تتحدث فيه عن أهم عوامل النجاح في   –على ضوء هذا المعنى   –النجاح وليد الطموح واإلرادةوالجّد والمثابرة.اكتب 
 بار ، جملة واقعة صلة موصول ، أسلوبا إنشائيا حياة الشباب معتمدا :أسلوب اإلخ

 . 

إّن النجاح أمل كل إنسان في هذه الحياة خاصة الشاب ، لكن األمل والطموح وحدهما ال يكفيان ، بل ال بد من عوامل 
صعوبات . وال  أخرى لتحقيق النجاح أبرزها : الجّد والمثابرة ،والجهد المتواصل واإلرادة القوية التي ال تثنيها العقبات وال

شك أن أهم مرحلة في حياة اإلنسان هيمرحلة الشباب ، ففيها يتميز الشاب بقوة النشاط والحيوية والقدرة على العطاء  
تُمكنه من الوصول بالعمل إلى نهايته بشرط أن يحدد أهدافا   –دون غيره  –بسخاء ، وهذه الطاقات المتوافرة في الشاب 

سدى .فإذا كان العمل الصالح والهادف واجب علىكل إنسان فإنّه في مرحلة الشباب أوجب ،  لحياته كلها كيال تضيع جهوده  
كما ورد   –لما للشباب من قدرةعلى اإلبداع واإلنتاج إذا ما أحسنوا استغالل طاقاتهم الكامنة . من أجل ذلك يُسأل اإلنسان  

ه ، وقد ُخصت فترة الباب لما لها من أهمية في الحياة ،  عن عمره كله فيما أفناه وعن شبابه فيما أبال -في الحديث الشريف 
 . ما أغنى هذه الفترة فليغتنمها كل شاب في العمل الصالح المثمر الذي ينفعه وينفع أمته 

 

 
زرت بلدة ريفية أعجبتك مناظرها الطبيعية وال شك أنها تركت في نسك أثرا إيجابيا .• في فقرةال تقل عن عشرة أسطر  •

 جملة واقعة نعتا  –زا شعورك تجاه هذه البلدة موظفا ما يلي: تشبيها صف ذلك مبر

 

كثيرا ما سمعت الناس يتحدثون عن مدينة تكجدة وموقعها الرائع ، دفعني شوق الهب إلى زيارةهذا المكان . اتفقت   -
ي الحافلةوقلبي يخفق كطير  معبعض الرفاق على الذهاب نهارا ، كانت السماء صافية تتخللها أشعةالشمس الدافئة، انطلقنا ف

بلّله القطركأنه يريد أن يختصر المسافة في لحظات.وصلنا إلى المدينة، لم أكن أتصور على اإلطالق أنّها ميلة إلى هذا 
الحد ّ، إنّها أجمل من الجمال .كانت األشجار تشرق بالندى ، على أغصانها طيور تغرد كأنها تستقبلنا ، سرنا بين طرقاتها  

نشد األغاني الريفية، وكم يؤنسنا أن نتوقف قرب نبع الماءلنروي ظمأنا ،ثم نتابع السير بين أحضان الطبيعةالجميلة  الميلة ن
 ، مضى الوقت بسرعةُمعجال بعودتنا إلى ديارنا ،فعدنا وكلّنا شوق إلى زيارةهذا المكانالفتّان مّرةأخرى

 . 

األم جحيم ال يطاق.في فقرة التقّل عن عشرة أسطر اكتب خاطرةتعبر   األم ينبوع الحنان الذي الينفذ ، والحياة في غياب**
 جملة اسمية منسوخة  –جملة واقعة نعتا - محسنا بديعيا  - أسلوب تعجب -: فيها عن شعورك وعواطفك نحو أمك موظفا

 

العسل ، إنـّها قطعة من كبدي ما أروع لفظة أّمي إنـّها اللـّفظة التي يهتز لها فؤادي ويجد فيها لساني حالوة أحلى من شهد 
، كيف ال وهي من كانت تطعمني وتسقيني ، وأنا على مهدي ال أعي شيئا مّما يدور حولي ، كيف ال وهي من كانت تفهم  

 ....... لغة بكائي ، فتسرع إلى تلبية رغباتي فتحيل حزني فرحا وشقائي سعادة
أنا أتحكـّم في ليلهاونهارها ، فإذا مرضت لم يحالف جفنها غمض ،  إنـّها أّمي التي تنساق ألوامري دونما تبّرم أو غضب و 

فنسهر إلى جانبي وقلبها يتمزق ألما وال يرتاح لها بال ، حتـّى وترى البسمة عل وجنتي ، فترسم على خّدي قبلة تفيض  
 عطفا وحنانا 



 . 

رسالة إلى صديقك تنصحه فيها ،   لك صديق عزيز قديم انتقل إلى الثانوية ، في فقرة التقل عن عشرة أسطر اكتب**
 أسلوب النهي –جملة اسمية بسيطة  –جملة فعلية بسيطة  - وترشده إلى طريق العمل ،موظفا فيها مايلي :

 . 
 : صديقي العزيز أحمد السالم عليكم أما بعد

حمل لك بين طياتها تهاني  بمناسبة نجاحك في شهادة التعليم المتوسط ، وانتقالك إلى الثانوية أكتب لك هذه الرسالة التي ت
 ...لك، والأخفي عليك أن نجاحك أثلج صدري، وبعث البهجة في نفسي لقد كاد قلبي يطيرفرحا

صديقي العزيز كم أنا مشتاق إللى رؤيتك بعد هذا الغياب الطويل لكنها الظروف كما تعلم ، لكنني أريد أن أبعث لك في 
 . لذي يرسم لك طريق النجاحهذه الرسالة بعض النصائح لعلها تكون النور ا

صديقي أحمد ال يغرنك االنتقال إلى الثانوية ، فالغرور مقبرة النجاح واعلم أنك مقبل على ما هو أصعب لذا فأنت في  
حاجة إلى االجتهاد أكثر من أي وقت مضى ، فعليكبتنظيم الوقت ألنه يسهل عليك عملية المراجعة وفي األخير أتمنى لك  

 والتوفيق المزيد من النجاح

 

تعبيرات   -جملة واقعة نعتا  -أسلوب اإلخبار - اإلنسان قوي وكثير بأخيه "اكتب نصا تشرح فيه هذا القول ، مستخدما" **
 مجازية 

 

األخوة إشراقة ربانية ونعمة عظيمة يقذفها ّللّا عز وجل في قلوب المخاصين من عباده واألصفياء من خلقه ، وهي أيضا  
رث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة واالحترام والثقة مع كل من تربطك به أواصر العقيدة وروابط قوة إيمانية نفسية تو

اإلنسانية . من أجل ذلك كان لألخوة دور كبير في إسعاد الفرد و المجتمع ، فهي التي تنشر أجواء المحبة والرحمة  
، وتوجههم إلى فعل الخير وتبادل المنافع والخدمات   واإليثار بين أفراد المجتمع ، ومن ثم تقوى صفوفهم وتحشد طاقاتهم

  .بينهم
وبفضل األخوة يحس الفرد بأنه قوي وكثير بأخوانه ، مما يدخا في نفسه السرور والسعادة ألنه يشعر بأن هناك من  

 " يتصامن معه في السراء والضراء ، وصدق من قال " اإلنسان قوي وكثير بأخيه 

 


